ජපන් භාෂා පංති සඳහා මාර්කගෝපකද්ශය
විකද්ශි යන් සඳහා ජපන් පන්ති
（රීවා4（2022）වසර 4 මස 1දිනය වන විට）

(シンハラ語)

※නව ක ාකරෝනා වවරස් ආසාදනය පැතිරීම කේතුකවන් සිද්ිය සමාක ෝචනය
ළ
හැකිය, එබැවින්
රුණා ර ඔබ සහභාගී වීමට
ැමති නම්
ල්තතියා අයදුම්පත කහෝ
අමතන්න.

A: ජපන් භාෂා ප්රවීණතා පරීක්ෂණයට සහය දක්වයි. B: මාර්ගගතව සහාය දක්වයි
අනුබද්ධ සංවිධානය

ස්ථානය

උට්සසුදෙෝමියා ජාතයන්තර
ප්ලාසා, බාබා-දඩෝරි, 4-1-1
උට්සසුදෙෝමියා
ＮＰＯඋට්සසුදෙෝමියා
ජාතයන්තර මධ්
යස්ත්රථාෙය
028-616-1870
※ෙව දකාදරෝො
වවරස්ත්ර ආසාදෙදේ
බල ෑම දේුදවන්
සියලුම න්ති කාමර
සඳහා දවන් කිරීම් අවශ්
ය දේ

උට්සසුදෙෝමියා

ＦＪＣ
(ජ න් මිත්සරත්සව
සංගමය)
දුරකථෙ / ෆැක්ස්ත්ර: 028635-9595

JLPT අධ්යයෙ සැසිය
දුරකථෙ / ෆැක්ස්ත්ර:
028-635-9595
ඉකුරා ජාතයන්තර
සංස්ත්රකෘතික හුවමාරු
රැස්ත්රීම
Eメール：
iccla@sea.plala.or.jp

වාරය

මට්ටම

ප්රමාණය

A

සඳුදා

13:30-15:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

10 දදදෙක්

○

අඟහරුවාදා.

13:30-15:30 වසර පුරාම

උසස්ත්ර

10 දදදෙක්

○

බදාදා

10:00-12:00
වසර පුරාම
13:30-15:30

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

දසෙසුරාදා.

13:30-15:30 වසර පුරාම

මධයම සහ උසස්ත්ර

ාසේ සිසුන් සඳහා

10 දදදෙක්

○

වසර පුරාම

මධ්යම සහ උසස්ත්ර

ාසේ සිසුන් සඳහා

10 දදදෙක්

○

JLPT

10 දදදෙක්

○

ඉරිදා
සඳුදා

10:00-12:00
13:30-15:30 වසර පුරාම

සුගතගාවා දිස්ත්රික් පුරවැසි
මධ්යස්ත්රථාෙය, උට්සසුදොමියා
ෙගරය
805-1 නිෂිකාවාඩා-ද ෝ,
උත්සසුදොමියා-ෂි

අඟහරුවාදා.

10:00～12:00
18:30～20:30

වසර
පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

උට්සසුදොමියා සිටි ද ාදු
සුබසාධ්ෙ මධ්යස්ත්රථාෙය
1-1-15 චුඕ, උට්සසුදොමියා-ෂි

බ්රහස්ත්ර තින්දා

18:30～20:30

වසර
පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

දසෙසුරාදා.

18:30～20:30

වසර
පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

සඳුදා.සිකුරාදා.

10:00-12:00

10 දදදෙක්

○

උට්සසුදොමියා ෂිටි කිටා ජීවිත
කාලය පුරාම ඉදගනුම් මධ්
යස්ත්රථාෙය
3-12-25 වකකුසා,
උත්සසුදොමියා-ෂි
NPO උත්සසුදොමියා ෂිටි
ජාතයන්තර හුවමාරු
සංගමය

දවස/දිනය
සහ කේ ාව

උට්සසුදෙෝමියා ජාතයන්තර
ප්ලාසා, බාබා දඩෝරි, 4-1-1
උට්සසුදෙෝමියා
දටාචිගි ජාතයන්තර මධ්
යස්ත්රථාෙය
දහාන්-ද ෝ 9-14, උට්සසුදෙෝමියා
（ＴＩＡ）
උට්සසුදෙෝමියා ජාතයන්තර
ප්ලාසා, බාබා දඩෝරි, 4-1-1
උට්සසුදෙෝමියා
දටාචිගි ජාතයන්තර මධ්
යස්ත්රථාෙය
දහාන්-ද ෝ 9-14, උට්සසුදෙෝමියා
（ＴＩＡ）

ප්රාන්ත උසස්ත්ර

ාසල

ඉකුරා ජාතයන්තර
සංස්ත්රකෘතික හුවමාරු
රැස්ත්රීම
(ඉකුරා ජ න් ඩි
එක්ස්ත්රදේන්් සැදලෝන්)
දුරකථෙ / ෆැක්ස්ත්ර 028634-5409 (යමගුචි)

අයදුම්කරුවන් සමඟ
සම්බන්ීකරණය කිරීම

ඉප්ද ෝ ඉප්ද ෝ
නිදහාන්දගෝ
028-637-7394

උට්සසුදෙෝමියා මචිපියා,
දමෝදටෝඉමයිසුමි 5-9-7,
උට්සසුදෙෝමියා

කිදයෝහාර දිස්ත්රික්කය
සංගමය
(ජ න් රිවර්තෙ
න්තිය)
028-667-1014

කිදයෝහාරා චිකු ෂිමින් මධ්
යස්ත්රථාෙය
කිදයෝහාරා-දකාජිදයෝ-ඩන්චි
15-4, උට්සසුදෙෝමියා

වසන්ත හා
ජ න් භාෂා උ දදස්ත්ර අවශ්ය ප්රාථමික හා
ගිම්හාෙ
කනිෂ්ඨ උසස්ත්ර ාසේ සිසුන්
නිවාඩුව

අඟහරුවාදා.
බ්රහස්ත්ර තින්දා

10:00-12:00 වසර පුරාම

හඳුන්වාදීම උසස්ත්ර මට්සටමින්

30දදදෙක්

○

දසෙසුරාදා.

10:00-12:00 වසර පුරාම

හඳුන්වාදීම උසස්ත්ර මට්සටමින්

30දදදෙක්

○

සිකුරාදා.

10:00-12:00 වසර පුරාම

උසස්ත්ර

○

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

○

ඉලක්කගත උසස්ත්ර

ාසදේ තත්සවයන් මත
දෙම්ව

අයදුම්කරුවන් සමඟ සම්බන්ීකරණය
කිරීම

සඳුදා

දසෙසුරාදා.

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

5 දදදෙක්

වසර පුරාම
(අදගෝස්ත්රු
හැර)

හඳුන්වාදීම උසස්ත්ර මට්සටමින්

20 දදදෙක්

මැයි - ජුලි.
සැප්තැම්බර්
19:00-21:00
- දොවැ.
ජෙ. මාර්ු.

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

20දදදෙක්

10:00-12:00

B

○

○

○

අනුබද්ධ සංවිධානය
එන්ීඕ දඩක් තායි
සමූහය
080-6555-3268

“ෙකාමා”කණ්ඩායම
0282-86-0153

ප්රමාණය

13:15-14:45 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

දටාචිගි ජාතයන්තර මධ්
වසර පුරාම
2 වෙ සහ 4 වෙ
යස්ත්රථාෙය (TIA)
13:00-15:00 (අදගෝස්ත්රු
බ්රහස්ත්ර තින්දා.
දහාන්-ද ෝ 9-14, උට්සසුදෙෝමියා
හැර)

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

උට්සසුදෙෝමියා මචිපියා,
දමෝදටෝඉමයිසුමි 5-9-7,
උට්සසුදෙෝමියා

අෂිකාගා

අෂිකාගා ෂිමින් ී ප්ලාසා
අසකුරාද ෝ 264, අෂිකාගා
අෂිකාගා ජාතයන්තර
සංගමය. 0284-43-2412
(නිදහාන්දගෝ වයිවායි)
(නිදහාන්දගෝ
දකාන්බන්වා)
(නිදහාන්දගෝ
කිදයාෂිට්සසු ෙකයාෂි)
(නිදහාන්දගෝ වකුවාකු)
(නිදහාන්දගෝ
දයෝදකෝදසෝ)

සදෙෝ

දටාචිගි

අශිකාගා ජ න් දලෝකය

දවස/දිනය
සහ කේ ාව

මට්ටම

ස්ථානය

අෂිකාගා දෂාගයි ගකුෂු මධ්
යස්ත්රථාෙය අයිදයෝ -ද ෝ 1-1,
අෂිකාගා

ඉරිදා.

වාරය

බදාදා

10:00-11:00 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

බදාදා

19:30-20:30 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

1, 2, 3 වෙ
සිකුරා

19:30-21:00 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

අඟහරුවාදා.

19:30-20:30 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

බ්රහස්ත්ර තින්දා

10:00-11:00 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

10:00～11:30

මැයි සිට ජූලි
දක්වා

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

○

දසෙසුරාදා.

10:00～11:30

සැප්තැම්බර්
සිට
දොවැම්බර්
දක්වා

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

○

දසෙසුරාදා.

10:00～11:30

ජෙවාරි සිට
මාර්ු
දක්වා

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

10 දදදෙක්

○

○

දටාචිගි ඩයි- දගෝ (5)චිකු ප්රජා
මධ්යස්ත්රථාෙය
1 වෙ, 2 වෙ සහ
10:00-12:00 වසර පුරාම
3 වෙ දිෙ
හදකාදොදමාරි 31-36, දටාචිගි
සිටි

ආධුනික

20දදදෙක්

දටාචිගි ෙගරදේ ජාත්ස්
යන්තර සංගමය
(නිදහාන්දගෝ කියුෂිට්සසු
ඔහිරා න්තිය)
0282-25-3792

දටාචිගි-ෂි ඔහිරා ප්රජා මධ්
යස්ත්රථාෙය
ඔහිරා-මචි කුදරයි 2001-3,
දටාචිගි ෙගරය

1 වෙ, 3 වෙ
දසෙසුරාදා.

10:00-11:30 වසර පුරාම

ආධුනික

20දදදෙක්

දටාචිගි සිටි ඔහිරා
මාෙව හිමිකම් ශ්ාලාව
(ජ න් දේශ්ෙය)
0282-43-6611

දටාචිගි-ෂි ඔහිරා මාෙව
හිමිකම් ශ්ාලාව ඔහිරා-මචි අරයි
1305-3, දටාචිගි ෙගරය

1 වෙ, 2 වෙ
දසෙසුරාදා.

20:00-22:00 වසර පුරාම

ආධුනික

10 දදදෙක්
උ ාධිය

සදෙෝ ජාතයන්තර
සංගමය
විදේශීය පුේගලයින්
සඳහා ජ න් න්තිය
0283-24-4447

දන්වාසික ක්රියාකාරකම් මධ්
යස්ත්රථාෙය (ෂිමින් කට්සසුදඩෝ
මධ්යස්ත්රථාෙය
"දකාදකෝ දෙට්ස")
ඔහාෂි-ද ෝ 3211-5, සදෙෝ

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

30දදදෙක්

ආරම්භක සිට උසස්ත්ර

5දදදෙක්

කණුම ජාතයන්තර
විනිමය සංගමය
(මරුදගෝදටෝ ජ න්
න්තිය)
0289-60-5931

කනුමා ෂිමින් දජාදහෝ මධ්
යස්ත්රථාෙය
බන්කබාෂි-ද ෝ 1982-18, කනුමා

බ්රහස්ත්ර තින්දා

19:00-20:30
21:00 සිට
22:30 දක්වා වසර පුරාම
මාර්ගගතව
online

ආරම්භක සිට අතරමැදි දක්වා

සීමාවක් ෙැත

කනුමා ෂිමින් දජාදහෝ මධ්
යස්ත්රථාෙය
බන්කබාෂි-ද ෝ 1982-18, කනුමා

බදාදා

10:00-11:30 වසර පුරාම

අතරමැදි හඳුන්වාදීම

මචිෙකා දකාර්යු ප්ලාසා
ෂිදමාදයෝදකාමාචි 1302-5,
කනුමා

බදාදා

13:00-16:00 වසර පුරාම

හඳුන්වාදීම උසස්ත්ර මට්සටමින්

නිදහාන්දගෝ
කිදයාදතෝ)

B

දසෙසුරාදා.

දටාචිගි ෙගරදේ අන්තර්
සංගමය
0282-25-3792
(නිදහාන්දගෝ කියුෂිට්සසු
ඉරිදා න්තිය)

කනුමා ජාතයන්තර
මිත්සරත්සවය සංගමය
((දසෝබා ද ාදකෝ

A

1 වෙ සහ 3 වෙ
14:00-16:00
ඉරිදා

අදේේසැප්තැම්බර්
.
2 වෙ සහ 4 වෙ
16:00-18:00 ඔක්-මාර්ු.
අඟහරුවාදා.

සීමාවක් ෙැත

○

○

○

○

0289-60-5931

කනුමා

කනුමා ජාතයන්තර
මිත්සරත්සවය සංගමය
(KIFA නිදහාන්දගෝ
කිදයෝෂිට්සසු )
0289-60-5931

දගෝලීය සමූහය
(ගදලෝබේ කැදෆේ) 0806702-2441

1 වෙ බදාදා

10:00-13:00

අදේේ සහ
දදසැම්බර්

හඳුන්වාදීම උසස්ත්ර මට්සටමින්

20 ක්

මණ

○

○

1 වෙ
දසෙසුරාදා

10:00-13:00

ජුනි සහ
ඔක්දතෝබර්

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

20 ක්

මණ

○

○

13:00-16:00 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

○

○

කිටයිනුකායි ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
සට්සසුකි-ද ෝ 16, කනුමා

දටාබුඩායි ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
මිදඩාරිද ෝ 1-3-36,
කනුමා

නිදහාන්දගෝ FC
090-6548-2766
080-3557-2820

5දදදෙක්

ඉරිදා

සීමාවක් ෙැත

කනුමා
අනුබද්ධ සංවිධානය

නිදහාන්දගෝ FC
090-6548-2766
080-3557-2820

ස්ථානය

,නික්දකෝ

ඔයාමා ජාතයන්තර
සංගමය
(සඳුදා කවය)
0285-23-1042

(සිකුරාදා ජ න්
0285-23-1042

ප්රමාණය

A

B

17:00-20:00 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

○

ඉරිදා

10:00-11:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

○

ඉරිදා

දහවේ
අයදුම්කරුව
න් සමඟ
වසර පුරාම
සම්බන්ීක
රණය

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

○

ඉරිදා

කිකුසාවාප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
කිකුසාවා 2-2197-1,
කනුමා

,නික්දකෝ ප්රජා ආධ්ාර මධ්
යස්ත්රථාෙය
ඉමයිචි 304-1,නික්දකෝ

වාරය

මාර්ු සිට
ජුනි දක්වා
සැප්තැම්බර්
19:00-20:30
සිට
බ්රහස්ත්ර තින්දා,
දදසැම්බර්
දක්වා
1, 3, 4

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

10 ට

මණ

○

ඔයාමා කින්දරෝ දසයිදෂාදෙන්
නිවස
ඉනුසුකා 3-1-2, ඔයාමා

සඳුදා

10:00-11:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

ඔයාමා සිටි ජාතයන්තර
සංගමදේ කාර්යාලය
2-2-21 චුඕ-ද ෝ, ඔයාමා-ෂි

බදාදා

10:00-11:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

සිකුරා

19:00-20:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

අඟහරුවාදා.
සඳුදා
බ්රහස්ත්ර තින්දා,
දසෙසුරාදා.

10:00-11:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

සීමාවක් ෙැත

○

○

○

මචිෙකා දකාර්යු මධ්යස්ත්රථාෙය
න්තිය) ශිදරෝයාමා-ද ෝ 3-7-5
ශිදරෝයාමා සකුරා දකාදමාන්
2F,ඔයාමා

දතාබිරා දො කයි)
0285-45-4526

මචිෙකා දකාර්යු මධ්යස්ත්රථාෙය
ශිදරෝයාමා-ද ෝ 3-7-5
ශිදරෝයාමා සකුරා දකාදමාන්
2F,ඔයාමා

ඔයාමා ජාතයන්තර
මිත්සරත්සවය සංගමය
0285-24-2110
080-4137-2110

ඔයාමා මධ්යස්ත්රථාෙය (චූඕ)
පුස්ත්රතකාලය
දජෝදටෝ 1-19-40, ඔයාමා

ඉරිදා

10:00-12:00 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

20දදදෙක්

○

දමාකා ප්රජා මධ්
යස්ත්රථාෙය
0285-83-8719
080-5378-7037 (ෙෙමි)

දමාකා ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
අරමචි 1201, දමාකා
*දවෙස්ත්ර ීමට යටත්ස දේ.

SAKU・ra
(සෑම සිකුරාදා)

19:00-20:30 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

10 දදදෙක්

○

දමාකා සිටි ජාතයන්තර
සංගමය
දමාකා ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
0285-83-8719(සංගමය) අරමචි 1201, දමාකා
080－6747－
*දවෙස්ත්ර ීමට යටත්ස දේ.
0341(කිටමුරා)

වතදෙෝ හො
(සෑම
දසෙසුරාදාවක
ම)

9:30-11:00

වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

30 දදදෙක්

○

30 ක්

○

ඔටවරා දෂෝගයි ගකුෂුයි මධ්
යස්ත්රථාෙය දහාන්-ද ෝ 1-271716-5, ඔටවරා

බදාදා.
(1 වෙ බදාදා
හැර)

19:00-21:00 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

ෙසු- ෂිදයාබරා ප්රජා
මධ්යස්ත්රථාෙය
0287-62-7019

හිගාෂි ෙසුදෙෝ ප්රජා මධ්
යස්ත්රථාෙය
හිගෂිදකෝයා 474-11,
ෙසුෂිඔබරා

අඟහරුවාදා.

19:00～20:30 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

මිෂිමා ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
මිෂිමා ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙය
හිගාෂි මිෂිමා 6-337,
0287-36-8531
ෙසු- ෂිදයාබරා

දසෙසුරාදා.
( න්ති 3 ක් /
මසකට)

14:00-16:00

අදේේ සිට
ජෙවාරි
දක්වා
(අදගෝස්ත්රු
මාසදේ
න්තියක්
ෙැත

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

මසකට 4
වතාවක්

10:00～12:00

අවුරුේද
පුරා

ආරම්භක

සීමාවක් ෙැත

සකුරා
ෙගරය

ඔටවරා ජාතයන්තර
මිත්සරත්සවය සංගමය
0287-22-5353

සකුරා සිටි ජාතයන්තර
සංගමය
028-681-2072

ෙසුකරසුයාම
ෙගරය

ෙසු- ෂිදයාබරා

ඔටවරා

දමාකා

ඔයාමා

(ඉදගනීමට ජ න් භාෂා
න්තිය)
0285-23-1042

මට්ටම

හිගාෂි ඔහාෂි ප්රජා මධ්
යස්ත්රථාෙය
කමිහිොටා 375,
කනුමා

මචිෙකා හුවමාරු ප්ලාසා
1302-5 ෂිදමාදයාදකාද ෝ,
කනුමා-ෂි

,නික්දකෝ ජාතයන්තර
සංගමය
,නික්දකෝ-ෂි (ජ න්
භාෂාව)
0288-21-5196

දවස/දිනය
සහ කේ ාව

ෙසුකරසුයම සිටි ජාත්ස්
යන්තර හුවමාරු
සංගමය
(ජ න් භාෂා න්තිය)
0287－83-1412

සකුරා ෙගර පුරවැසි ක්්
රියාකාරකම් ආධ්ාරක මධ්
යස්ත්රථාෙය
1857 උජි, සකුරා ෙගරය

කරසුයාම මහජෙ ශ්ාලාව
2-13-8 චුඕ, ෙසුකරසුයම

දසෙසුරාදා.

19:00-21:00 වසර පුරාම

ආරම්භදේ සිට උසස්ත්ර

මණ

සීමාවක් ෙැත

○

○

○

ස්ථානය
ඉෂිබාෂි මහජෙ ශ්ාලාව
416 ඉෂිබාෂි, ෂිදමාට්සසුදක්
ෙගරය

මිබු

මිබු දෂෝගයි ගකුෂු
මධ්යස්ත්රථාෙ
0282-82-8384

දොගී

ෂිදමාට්සසුදක් ජාත්ස්
යන්තර විනිමය සංගමය පුරවැසි ක්රියාකාරකම්
(ජ න් න්ති කාමරය)
මධයස්ත්රථාෙය
0285-32-8887
3-5-1 මිදඩෝරි, ෂිදමාට්සසුදක්
ෙගරය

දොගී ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙ
0280-57-4176

තකදන්සාවා

ෂිදමාට්සසුදක් ෙගරය

අනුබද්ධ සංවිධානය

තකදන්සාවා ප්රජා මධ්
යස්ත්රථා
028-675-3175

මිබුමාචි දෂෝගයි ගකුෂුකාන්
ඔචියායි 3-5-3, මිබු

දොගී ප්රජා මධ්යස්ත්රථාෙ
මරුබයාෂි 571, දොගී

හවුෂකුජි ෙගර මධ්යස්ත්රථාෙය
දකාදයෝඩායි ,3-10-1,
තකදන්සාවා

දවස/දිනය
සහ කේ ාව

වාරය

මට්ටම

ප්රමාණය

A

B

වසර පුරා

මූලික සිට අතරමැදි දක්වා

සීමාවක් ෙැත

○

○

○

ඉරිදා
දසෙසුරාදා.

13:00～16:30
10:00～11:30

ඉරිදා
(මසකට වරක්)

අදේේ සිට
සැප්තැම්බර්
දක්වා.
10:00-12:00
ඔක්. සිට
මාර්ු
දක්වා.

ආධුනික

10දදදෙක්

○

ඉරිදා

9:00～13:00 වසර පුරාම

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

වසර පුරාම
( ජෙවාරි
හැර)

ආරාම්භ්දේ සිට අතරමැද

සීමාවක් ෙැත

○

1 වෙ, 2 වෙ
සහ 3 වෙ
අඟහරු.

19:00-21:00

